
Du kan drepe og få statens velsignelse og mobbens anerkjennelse

Psykopat-studie i hvordan drive noen til selvmord!Psykopat-studie i hvordan drive noen til selvmord!
(ADVARSEL: APPELERER STERKT TIL IRRASJONALITET HOS POLITISK KORREKTE OG MAKTPAKKETS NYTTIGE IDIOTER!)

Du trenger ekspertise: «Barnevernet» tar saken
Barnevernsofre er som kasteløse! Statistikk mangler over selvmord vi vet følger «barne-
vernet». «Det gode barnevern» skal glitre. Angivere gis grumme sjanser som edderkopper!
● Alle normale vet at såkalt barnevern skader når de krenker privatlivet. «Barnevernerne» 
snakker seg stadig salige om virkninger av krenkelser. De vet at de skader.
● Anklager kan knuse selvfølelsen. «Barnevernet» sier negativitet skader sarte psyker. Så 
stikkes kniven i sjela og vris med subjektive incest-, voldsanklager, påstått omsorgssvikt...
● «Barnevernets» barnerov-trusler gir sammenbrudd. De agiterer ofte for miljøskiftets 
skader (tilbakeføring til rette foreldre!) De vet trusselen om skade rammer foreldrene rått. 
Foreldrenes angst, desperasjon og sammenbrudd er nyttig. Det «beviser» omsorgssvikt.
● I ødeleggelsens kunst – dødelig omsorgsovertakelse – er miljøet nyttig. Drap (eks Jesus), 
jødeforfølging, kjønnslemlestelse, hekseprosesser etc utnytter omgivelsenes  anklager. 

Anklagene – noe fordomsfullt maktpakk kan spinne på
Såkalt barnevern har fantastiske muligheter til å skape lidelse! De kan «voldta» privatlivet 
om de «føler» noe «kan» gå galt «en gang»! Nøkkelen til tragedie er subjektive følelser.
I barnevernsmeldinger byttes nøytrale begrep med følsomme. «Stakkaren stinket pess» 
Aktiver drapsredskapets negative assosiasjoner overfor offeret og bygg tillit.  Ikke si: 
«Barnet gråt og ventet mamma.» Vinkle: «Hun ville ikke møte moren; jeg tok meg av 
barnet.» Vis innleving med barnet. Dine medsammensvorne liker skylde på profesjonalitet.

Passende offer: De som mangler integrering
«Vernerne» har lært om sosial arv og -belastning og vet faktisk ofte hvem de må beskytte: 
● Stigmatiserte ● Baktalte ● Mobba ● Originale ● På kant med makten ● Lite smarte. Men 
med bermen reagerer de: «Vi visste det!» Fordommene gir skadefryd, maktbegjær etc. Slikt 
må til for påbyggingen: Støtte fra Politisk Korrekte, forstå-seg-påere (psykolog oa), makt- 
pakk etc. Litt flaks og de skvaldrer ihop de vanlige subjektive tolkningene, halvsannhetene 
eller diagnosesvindlene. Da begynner snøballen å rulle; iskald som psykopatenes sjeler!
Etter familiesammenbrudd, mulig selvmord, og «barnevernet» hisset på ny familie, 
kan du slappe av i godstolen, nyte mulighetenes land, og si som psykopater flest:

«Norge er et jæ... fint land å bo i!»
Utgitt av Aksjon Bardalsbrannen. Kan kopieres og distribueres FRITT!


